Produktblad

Metallic Furniture Finishing Wax

Produktbeskrivning

RUST‐OLEUM® Metallic Furniture Finishing Wax silver och guld är ett bonvax som ger
föremålet en mjuk metallic glans. Använd på RUST‐OLEUM® Chalky Finish Furniture
Paint för att förhöja och skydda färgens finish. Den är lätt att applicera med pensel
eller trasa och torkar till en mjuk silkeslen glans. För mer inspiration och tips om
användning, gå in på www.rustoleumdiy.com

Rekommenderat–
användningsområde

Vaxets finish säkerställer att färgens finish är vattenavvisande och skyddar mot
fläckar och märken.

Teknisk data

Torktider
Beröringstorr:

Ytfinish

Matt, vaxad

Kulör
Densitet

Silver och Guld
vax

vid 20°C/85% rel.
luftfuktighet
15 minuter
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Metallic Furniture Finishing Wax
Täckning

Teoretisk: 14 m²/l Notera att praktisk täckförmåga beror på många faktorer som
underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering

Förberedelser

Skall användas på RUST‐OLEUM® Chalky Finish Furniture Paint. Se till att ytan som
skall vaxas är ren, torr och fri från föroreningar.

Applicera

Applicera sparsamt på endast en liten yta åt gången med en pensel eller mjuk trasa.
Låt torka i 10 minuter och polera fram önskad lyster med en mjuk trasa. För att få
mer lyster, stryk på en andra gång.

Appliceringsvillkor

Den omgivande luftens, underlagets och materialets temperatur skall vara mellan 5
och 25°C, och den relativa luftfuktigheten under 85%.

Rengöring

Avlägsna så mycket av produkten som möjligt från penslar etc. innan du tvättar dem
med tvålvatten. Låt inte produkten komma ut i avloppsystem eller vattendrag. De kan
finnas lokala bestämmelser och anläggningar för återvinning av färgrester.

Begränsningar

Som en följd av produktens egenskaper kan färggenomträngning förekomma en
aning. Undvik därför att applicera på områden där färggenomträngning inte är
önskvärt. Endast för inomhusbruk.

Lagringsduglighet

3 år från tillverkningsdatum i oöppnad förpackning, om lagrad i torrt, välventilerat
utrymme, inte i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C.

Storlekar

RUST‐OLEUM® Metallic Furniture Finishing Wax finns i 125 ml förpackning.

Artikel nr

125 ml, 6‐pack

Silver
Guld

143010125
143020125

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt
står utom vår kontroll frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan
föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.
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